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MINUTA DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CBH-SMT 

- 2021 - 

 

1. Introdução 

Este relatório apresenta um levantamento das atividades desenvolvidas no âmbito do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT) ao longo do ano de 2021, junto 

do comparativo com as atividades planejadas. 

 

AÇÃO PROPOSTA OBSERVAÇÕES 

3 Reuniões plenárias 

Realizaram-se 5 reuniões plenárias – 20/04, 18/06, 27/08, 

22/10 e 03/12. 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhsmt/agenda 

Reuniões de câmaras técnicas, grupos de 

trabalho, conselho deliberativo e fiscal da 

Agência de Bacias - FABH-SMT 

Realizaram-se 46 reuniões 

CT-Planejamento e Gerenciamento de Rec. Hídricos: 16 

CT-Saneamento: 4 

CT-Eventos e Educação Ambiental: 8 

CT-Proteção das Águas: 6 

Grupo de Trabalho Critérios: 4 

Grupo de Trabalho PSA: 1 

Grupo de Trabalho Unid. Gestão de Projetos: 1 

Conselho Deliberativo FABH-SMT: 4 

Conselho Fiscal FABH-SMT: 2 

As pautas e documentos podem ser acessadas pelo link: 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhsmt/agenda 

Ações visando análise técnica preliminar dos 

empreendimentos (Deliberação COFEHIDRO 

n° 217/2020) 

Atividade realizada através da contratação de empresa de 

engenharia e discussão de critérios para seleção de 

empreendimentos no âmbito do GT Critérios. 

Acompanhamento dos empreendimentos 

FEHIDRO 

Por meio das deliberações nº 431 e 436 foram indicados 25 

empreendimentos, dos quais 5 possuem contrato emitido; 2 

cancelados e 18 encontram-se em análise pelo AT.   

Continuidade das ações previstas no Plano 

de Ações Coletivas e Solidárias Comitês de 

Bacias Hidrográficas da Bacia do Rio Tietê 

Realizaram-se 4 reuniões - 19/02, 30/07, 16/11 e 24/11 

https://www.sigrh.sp.gov.br/tiete/agenda 

Acompanhamento dos trabalhos e execução 

das ações previstas pelos Grupos de 

Trabalho criados no âmbito do Fórum 

Paulista de Comitês. 

Os representantes do CBH-SMT acompanharam as reuniões 

do plenário do Fórum que correram nos dias 11/06 e 02/12. 

Ocorreram outras 13 reuniões de grupos de trabalho.  

Manifestação e acompanhamento de 

empreendimentos potencialmente 

impactantes no território da bacia 

hidrográfica.  

Não houve empreendimento submetidos à análise do 

Comitê. 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhsmt/agenda
http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhsmt/agenda
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Elaboração do regimento interno das 

câmaras e grupos técnicos, incluindo a 

elaboração de planos anuais de trabalho 

compatíveis com o plano de bacias SMT 

Ação não realizada. 

Acompanhar o reenquadramento do 

ribeirão Lavapés, localizado no município de 

Botucatu, com a elaboração de relatório de 

avaliação e propostas de metas progressivas; 

Ação não realizada. 

Estabelecer condições de qualidade da água 

do rio Tietê na entrada e na saída da bacia 

SMT 

O Comitê criou a Câmara Técnica Rio Tietê com o objetivo de 

estudar e discutir sobre estratégias para minimizar os 

impactos na UGRHI-10 decorrente da poluição do Rio Tietê.  

Propor regras operacionais para as 

barragens no rio Tietê situadas na sub-bacia 

Alto Médio-Tietê 

O Comitê criou a Câmara Técnica Rio Tietê com o objetivo de 

estudar e discutir sobre estratégias para minimizar os 

impactos na UGRHI-10 decorrente da poluição do Rio Tietê. 

Propor regras operacionais para a barragem 

de Itupararanga, no rio Sorocaba, situada na 

sub-bacia Alto Sorocaba. Promover 

discussões sobre a renovação do 

licenciamento e outorga da barragem 

Atividade não realizada. Entretanto, o Comitê criou o Grupo 

de Trabalho Crise Hídrica, que já ocorreram 13 reuniões. 

Elaboração e execução das atividades 

previstas no Plano de Comunicação 

O Plano foi aprovado pela Deliberação CBH-SMT n° 429/2021 

e as atividades estão em discussão no âmbito da CTEEA. 

Seminário científico da APA de Itupararanga Ação não realizada. 

Workshop Pagamento por Serviços 

Ambientais e Ecossistêmicos 
Ação não realizada. 

Realização de curso de capacitação em águas 

subterrâneas IG-Fapesp 

O curso está sendo realizado através de aulas por 

videoconferência e uma aula prática em campo.  

Participação de membros do CBH-SMT em 

cursos de capacitação no âmbito do 

programa CAPACITA-SIGRH 

Houve a participação de X membros do Comitê. 

Elaboração do relatório de situação 2021 

(dados de 2020) 

O CBH-SMT aprovou por meio da Deliberação CBH-SMT n° 

438/2021, o relatório de situação dos recursos hídricos da 

bacia Hidrográfica do rio Sorocaba e Médio Tietê 2021 ano 

base 2020  

Inserir link 

Discussões referentes à atualização do valor 

da cobrança pelo uso da água 

 

 

Ação não realizada. 
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As ações abaixo não foram propostas no Plano de Trabalho, mas ocorreram ao longo do ano 
  

AÇÃO REALIZADA OBSERVAÇÕES 

Grupo de Trabalho Crise Hídrica GT-CH 

O grupo de trabalho Crise Hídrica foi instituído por meio da 

Deliberação CBH-SMT n°435/2021 devido a situação de 

criticidade no rio Sorocaba. O GT realizou 13 reuniões.  

As pautas e documentos podem ser acessadas pelo link: 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhsmt/agenda 

Grupo de Trabalho de Pagamentos por 

Serviços Ambientais - GT-PSA 

O grupo de trabalho de Pagamentos por Serviços Ambientais 

realizou uma reunião. A pauta e documentos podem ser 

acessadas pelo link: 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhsmt/agenda 

Oficina sobre Plano de Manejo da APA de 

Itupararanga 

Teve como finalidade apresentar a APA como importante 

instrumento de gestão local. 

Elaboração de material de referência - 

roteiro técnico Fehidro 

A FABH-SMT elaborou tutoriais visando instruir o 

preenchimento de ficha resumo, cronograma e planilha 

orçamentária, entre outros documentos obrigatórios para 

obtenção de financiamento FEHIDRO.    

https://www.agenciasmt.com.br/paginas.aspx?pag=FEHIDR

O_Modelo_termo_referencia  

1º Programa de Orientação FEHIDRO do 

CBH-SMT 

FABH-SMT organizou o programa visando orientar os 

interessados em obter recursos do Fehidro. 

https://www.agenciasmt.com.br/noticias.aspx?not=52 

II Workshop FABH-SMT: Projetos FEHIDRO 

executados na Bacia Hidrográfica do Rio 

Sorocaba e Médio Tietê 

A fim de conhecer os projetos financiados pelo FEHIDRO na 

Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê que 

contribuem para a melhoria e proteção dos recursos hídricos 

III Workshop FABH-SMT: Projetos FEHIDRO 

executados na Bacia Hidrográfica do Rio 

Sorocaba e Médio Tietê 

A fim de conhecer os projetos financiados pelo FEHIDRO na 

Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê que 

contribuem para a melhoria e proteção dos recursos 

hídricos.  

3ª Edição do Livro Nossas Águas 

O livro Nossas Águas teve seu conteúdo atualizado e conta 

com composição do plenário do CBH-SMT referente ao 

biênio 2021-2023. 

Webinar no formato de Audiência Pública 

sobre o Marco Regulatório do Saneamento. 

Parceria do CBH-SMT, no âmbito da CT-Saneamento, com a 

Região Metropolitana de Sorocaba, Câmara Municipal de 

Sorocaba e a OAB Votorantim visando discutir os novos 

desafios do Marco Regulatório de Saneamento.  

 

 

Sorocaba, 03 de dezembro de 2021. 

 

 

Jodhi Jefferson Allonso 

Secretário Executivo do CBH-SMT 

http://www.sigrh.sp.gov.br/cbhsmt/agenda
https://www.agenciasmt.com.br/paginas.aspx?pag=FEHIDRO_Modelo_termo_referencia
https://www.agenciasmt.com.br/paginas.aspx?pag=FEHIDRO_Modelo_termo_referencia
https://www.agenciasmt.com.br/noticias.aspx?not=52

